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STRESZCZENIE:    W pracy przedstawiono przebieg ciężkiej postaci ostrego martwiczego zapalenia trzustki wraz z opisem endoskopowego le-
czenia rozległej zakażonej martwicy ograniczonej trzustki, będącej następstwem ostrego zapalenia tego narządu. Podstawą 
strategii leczenia interwencyjnego było rozszerzenie dostępu do obszarów martwiczych z wykorzystaniem zwielokrotnione-
go dostępu przez jedna przetokę przezścienną. Zastosowano przezścienny (przezżołądkowy) dostęp endoskopowy. W trak-
cie prowadzonego drenażu przezściennego dziewięciokrotnie wykonano endoskopową nekrozektomię pod kontrolą obrazu 
fluoroskopowego. Leczenie endoskopowe z wykorzystaniem zwielokrotnionego dostępu przez jedną przetokę przezścienną 
oraz endoskopowa nekrozektomia pod kontrolą obrazu fluoroskopowego okazały się skuteczną i bezpieczną metodą terapii. 
Ponadto w pracy wykazano skuteczność endoterapii w leczeniu całkowitego uszkodzenia przewodu trzustkowego głównego 
w przebiegu ostrego martwiczego zapalenia trzustki.

SŁOWA KLUCZOWE:   ostre martwicze zapalenie trzustki, martwica ograniczona trzustki, drenaż endoskopowy, endoskopowa nekrozektomia

ABSTRACT:   The paper presents a description of the course of severe acute necrotizing pancreatitis as well as endoscopic treatment of an 
extensive infected walled-off pancreatic necrosis (WOPN), being the consequence of acute pancreatitis. The basic strategy of 
interventional treatment was to extend access to necrotic areas with use of single transluminal gateway transcystic multiple 
drainage (SGTMD). Endoscopic transmural access (transgastric) was applied. Endoscopic necrosectomy under fluoroscopic 
guidance was repeated nine times during active transluminal drainage. Endotherapy with use of SGTMD, as well as endo-
scopic necrosectomy became a successful and safe technique of treatment. Moreover, the paper proved the efficiency of endo-
therapy in the treatment of complete pancreatic duct disruption in the course of acute necrotizing pancreatitis.
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WSTĘP

We wczesnej fazie ostrego martwiczego zapalenia trzustki powstaje 
ostry zbiornik martwiczy (acute necrotic collection; ANC), który 
ewoluuje do późnego, otoczonego dojrzałą ścianą zbiornika martwi-
cy ograniczonej trzustki (walled-off pancreatic necrosis; WOPN), 
zawierającego upłynnioną martwicę oraz fragmenty tkanek mar-
twiczych [1–3]. Martwica ograniczona trzustki jest rozpoznawana 
u około 15% chorych z ciężką postacią ostrego zapalenia trzustki [4].

Optymalną strategią leczenia martwicy ograniczonej trzustki jest 
połączenie kilku metod małoinwazyjnych, dzięki którym możliwy 
jest zwielokrotniony dostęp do zbiornika [4, 5, 6]. Rozszerzenie 
dostępu do obszarów martwiczych stwarza korzystniejsze warunki 
drenażowe i zwiększa skuteczność leczenia [4, 5, 6]. Wybór drogi 

dostępu do martwicy ograniczonej trzustki powinien zależeć od roz-
przestrzenia się martwicy, ale również od doświadczenia ośrodka.

W pracy przedstawiliśmy opis leczenia endoskopowego chorego z 
rozległą martwicą ograniczoną trzustki, bez konieczności wykorzy-
stywania innych technik leczenia. Podstawą strategii postępowania 
było rozszerzenie dostępu do obszarów martwiczych z wykorzysta-
niem zwielokrotnionego dostępu przez jedna przetokę przezścienną 
(single transluminal gateway transcystic multiple drainage; SGTMD). 

OPIS PRZYPADKU

40-letni chory został przyjęty do Kliniki Gastroenterologii i He-
patologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku z powodu dole-
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krwi stwierdzono podwyższony poziom enzymów trzustkowych 
(amylaza 1668 U/l; lipaza 2300 U/l) oraz podwyższone parametry 

gliwości bólowych jamy brzusznej z towarzyszącymi nudnościa-
mi. W wykonanych przy przyjęciu badaniach laboratoryjnych 

Ryc. 2.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej wykonana w 13. dobie  
hospitalizacji. Cechy progresji ostrego martwiczego zapalenia trzustki 
ze stopniowym upłynnieniem martwicy trzustki. Widoczny jest ostry 
zbiornik martwiczy w przyleganiu do żołądka o wymiarach 130x80x95 mm 
z impresją na tylną ścianę żołądka. Ponadto w świetle górnego odcinka 
przewodu pokarmowego obecny jest zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia 

Ryc. 3.  TK jamy brzusznej wykonane w 33. dobie hospitalizacji (przed rozpoczęciem 
drenażu endoskopowego). Dalsza progresja ostrego martwiczego zapalenia 
trzustki. Widoczny jest dwukomorowy zbiornik zakażonej martwicy 
ograniczonej trzustki o wymiarach odpowiednio 176x100x117 mm oraz 
107x55x85 mm, wywierający impresję na tylną ścianę żołądka. 

Ryc. 4.  Endoskopowy drenaż przezścienny. Widoczne są dwa prowadniki 
wprowadzone do jamy zbiornika martwicy przez przetokę żołądkowo-
trzustkową, która została wykonana pod kontrolą endoskopowej 
ultrasonografii (EUS) na tylnej ścianie żołądka.

Ryc. 5 a-b.  Endoskopowy drenaż przezścienny. Przetokę żołądkowo-trzustkową poszerzono balonem wysokociśnieniowym do średnicy 20 mm.

Ryc. 1.  Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem wykonana w 5. dobie 
hospitalizacji. W badaniu stwierdzono cechy martwicy trzustki z rozległym 
naciekiem tkanki tłuszczowej oraz zbiornikiem płynowym (ostry zbiornik 
martwiczy) zlokalizowanym przy krzywiźnie większej żołądka o wymiarach 
około 110x80x50 mm.
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szenie stanu ogólnego z objawami niewydolności wielonarządo-
wej. W wykonanej wielofazowej tomografii komputerowej jamy 
brzusznej stwierdzono cechy ostrego zapalenia trzustki z obsza-
rem martwicy miąższu trzonu i ogona trzustki oraz tkanek około-
trzustkowych (ryc. 1). Włączono empirycznie szerokospektralną 
antybiotykoterapię dożylną (piperacylinę z tazobaktamem 4 g + 
0,5 g , 3 x dziennie), którą kontynuowano przez 21 dni. Z powodu 
niewydolności oddechowej w przebiegu ciężkiej postaci ostrego 
zapalenia trzustki chorego zaintubowano oraz zastosowano respi-
ratoroterapię w analgosedacji. Po 8 dniach zakończono respirato-
roterapię. Kontynuowano leczenie zachowawcze z dobrym efek-
tem. W kolejnych badaniach obrazowych wykonanych w trakcie 
hospitalizacji stwierdzono stopniowe upłynnienie i otorbienie się 
martwicy trzustki i tkanek okołotrzustkowych, bez cech zakaże-
nia (ryc. 2). Pomimo poprawy stanu klinicznego utrzymywały się 
dolegliwości bólowe jamy brzusznej oraz objawy niedrożności 
górnego odcinka przewodu pokarmowego spowodowane obec-
nością zbiornika martwicy ograniczonej trzustki i jego impresją 

na ścianę przewodu pokarmowego.

W wykonanej w 33. dobie hospitalizacji TK jamy brzusznej (ryc. 
3) stwierdzono dwukomorowy zbiornik martwicy ograniczonej 
trzustki (176x100x117 mm oraz 107x55x85 mm), który wywierał 
impresję na tylną ścianę żołądka. Na podstawie obrazu kliniczne-
go oraz wyników badań obrazowych chorego zakwalifikowano do 

stanu zapalnego (CRP 338 mg/l; leukocytoza 16 G/l). Rozpozna-
no ostre zapalenie trzustki o etiologii alkoholowej. Zastosowano 
leczenie zachowawcze. Z powodu objawów niewydolności prze-
wodu pokarmowego w 3.dobie hospitalizacji włączono żywie-
nie dojelitowe przez zgłębnik nosowo- jelitowy, którego koniec 
dalszy pozostawiono pod kontrolą fluoroskopii w proksymalnej 
części jelita czczego. W 5.dobie hospitalizacji nastąpiło pogor-

Ryc. 6.  Endoskopowy drenaż przezżołądkowy. W obrazie fluoroskopowym widoczna 
jest proteza przezścienna „double pigtail” 7 Fr oraz dren nosowy 7 Fr 
wprowadzone przez przetokę w obszar martwicy trzustki.

Fig. 7 a-c.  Endoskopowa pankreatografia wsteczna. Podany przez brodawkę dwunastniczą większą kontrast wypełnił przewód trzustkowy główny, z którego w okolicy cieśni 
trzustki podany kontrast głównego przez całkowite uszkodzenie przewodu trzustkowego zaciekał do jamy zbiornika martwicy.

Fig. 8 a-d  Zwielokrotnioniony dostęp przez jedną przetokę przezścienną do rozległych obszarów martwiczych. Pod kontrolą obrazu fluoroskopowego wprowadzano prowadnik 
do dalszych komór zbiornika. Kanały pomiędzy przestrzeniami martwiczymi poszerzano balonem wysokociśnieniowym do średnicy 15 mm pod kontrolą fluoroskopii 
(a-b). Podany po zabiegu kontrast wypełnił zbiornik zakażonej martwicy ograniczonej trzustki z licznymi ubytkami wypełnienia (tkanki martwicze) w świetle (c-d).
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było badanie USG jamy brzusznej, w celu oceny skuteczności za-
stosowanego leczenia. Podczas drugiego zabiegu endoskopowego 
– przeprowadzonego po 7 dniach czynnego drenażu przezścien-
nego – wykonano endoskopową pankreatografię wsteczną. W 
jej trakcie stwierdzono całkowite uszkodzenie przewodu trzust-
kowego głównego w okolicy cieśni trzustki (ryc. 7a), przez które 
podany kontrast zaciekał do jamy zbiornika martwicy (ryc. 7b-c). 
Przez brodawkę dwunastniczą większą wprowadzono endopro-
tezę trzustkową 7Fr, której dalszy koniec pozostawiono w świetle 
zbiornika martwicy ograniczonej trzustki.

W trakcie kolejnych zabiegów endoskopowych uzyskano zwielo-
krotnioniony dostęp przez jedną przetokę przezścienną do roz-
ległych obszarów martwiczych (ryc. 8a-d). Pod kontrolą obrazu 

leczenia endoskopowego. W 36. dobie hospitalizacji pod kontrolą 
endoskopowej ultrasonografii (EUS) na tylnej ścianie żołądka wy-
konano cystostomem przetokę żołądkowo-trzustkową, obserwu-
jąc odpływ gęstej treści martwiczej (ryc. 4). Balonem wysokoci-
śnieniowym poszerzono przetokę do średnicy 20 mm (ryc. 5a-b). 
Następnie wprowadzono przezściennie protezę „double pigtail” 
7 Fr i dren nosowy 7 Fr w celu płukania zbiornika (200 ml soli fi-
zjologicznej co 4 godziny) (ryc. 6). W oparciu o wynik posiewu 
treści zbiornika martwiczego (Klebsiella pneumonia ESBL+, Pre-
votella buccae, Prevotella melaninogenica, Peptostreptococcus) 
zastosowano celowaną antybiotykoterapię imipenem z cilastaty-
ną (500 mg + 500 mg) dożylnie 3 razy dziennie oraz metronidazo-
lem 500 mg dożylnie 3 razy dziennie, którą kontynuowano przez 
28 dni. Co 7 dni w trakcie prowadzonego drenażu wykonywane 

Fig. 10 a-d  Endoskopowa nekrozektomia pod kontrolą obrazu fluoroskopowego. Pod kontrolą obrazu fluoroskopowego przez przetokę żołądkowo-trzustkową do jamy martwicy 
wprowadzano koszyk Dormia (a-c), za pomocą którego usuwano następnie z jamy zbiornika martwicy liczne fragmenty tkanek martwiczych (d).

Fig. 9 a-c.  Zwielokrotnioniony dostęp przez jedną przetokę przezścienną do rozległych obszarów martwiczych. Pod kontrolą obrazu fluoroskopowego balonem 
wysokociśnieniowym o średnicy 15 mm poszerzane są kanały pomiędzy przestrzeniami martwiczymi (a-b). Następnie przez poszerzony kanał w obszar martwicy 
wprowadzony został dren nosowy i proteza przezścienna (c).
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W trakcie 15-miesięcznej obserwacji od zakończenia leczenia 
endoskopowego chory jest w stanie ogólnym dobrym, bez dole-
gliwości. W kontrolnych badaniach obrazowych nie stwierdzono 
nawrotu zbiorników trzustkowych. 

DYSKUSJA

W pracy przedstawiono opis leczenia chorego z ciężką postacią 
ostrego martwiczego zapalenia trzustki. W późnym okresie cho-
roby wykonano drenaż endoskopowy (przezżołądkowy) rozległej 
zakażonej martwicy ograniczonej trzustki. Początkowo wykonano 
pojedynczy dostęp przezścienny, który okazał się nieskuteczny i 
konieczne było rozszerzenie dostępu do przestrzeni martwiczych. 
Podstawą strategii postępowania leczniczego było zwielokrotnie-
nie dostępu do obszarów martwiczych z wykorzystaniem zwie-
lokrotnionego dostępu przez jedną przetokę przezścienną. W 
trakcie prowadzonego drenażu przezściennego dziewięciokrot-
nie wykonano endoskopową nekrozektomię pod kontrolą obrazu 
fluoroskopowego. 

Pojedynczy dostęp przezścienny (single transluminal gateway tech-
niques; SGT) polega na usunięciu treści martwiczej przez jedną 
przetokę wytworzoną pomiędzy światłem zbiornika martwicy a 
światłem przewodu pokarmowego (żołądka lub dwunastnicy) [5, 
7]. Opisana technika jest skuteczną metodą leczenia w przypadku 
jednokomorowych zbiorników martwiczych. U większości chorych 
martwica ograniczona trzustki jest wielokomorową przestrzenią 
podzieloną przegrodami. Ponadto w trakcie leczenia interwen-
cyjnego, w wyniku dekompresji zbiornika martwicy, dochodzi w 
takiej sytuacji do powstania odseparowanych przestrzeni martwi-
czych stanowiących oddzielne komory (obszary niedrenowane), 
które komunikują się poprzez wąskie kanały [8]. Wówczas poje-
dynczy dostęp do zbiornika jest niewystarczający. Konieczne jest 
zastosowanie dodatkowych dróg dostępu do martwicy [4, 6] lub 
wykorzystanie innych technik endoskopowych [5, 8, 9, 10, 11].

W pierwszych doniesieniach dotyczących przezściennego drena-
żu endoskopowego martwicy trzustki wykonywano przetokę wy-
tworzoną pomiędzy światłem przewodu pokarmowego a światłem 
zbiornika martwicy niewielkiej średnicy (10–12 mm) [7]. W miarę 
rozpowszechnienia metody zwiększano średnicę przetoki, docho-
dząc do 20 mm [10]. Umożliwiło to wprowadzenie fiberoskopu w 
obszar martwicy i wykonanie endoskopowej nekrozektomii [10]. 

Wraz z rozwojem metod leczenia endoskopowego zwiększano nie 
tylko średnicę przetoki, ale również liczbę przetok przezściennych. 
W 2011 roku Varadarajulu i wsp. jako pierwsi opisali metodę le-
czenia (multiple transluminal gateway techniques; MTGT), która 
polegała na wykonaniu kilku przetok przezściennych pomiędzy 
światłem przewodu pokarmowego a światłem zbiornika martwicy 
ograniczonej trzustki [9]. Autorzy wykazali, że zastosowanie kilku 
(2–3) dróg dostępu przezściennego do martwicy trzustki (multiple 
transluminal gateway techniques; MTGT) jest skuteczniejszą me-
todą leczenia niż drenaż z wykorzystaniem pojedynczego dostępu 
przezściennego [9]. Trzy lata później, w 2014 roku, Mukai i wsp. 
przedstawili metodę, dzięki której z jednej przetoki można dotrzeć 
do rozległych obszarów martwiczych (single transluminal gateway 
transcystic multiple drainage- SGTMD), bez konieczności dodat-
kowego dostępu przezściennego, zwłaszcza jeśli komory zbiorni-
ka martwicy są oddalone od ściany przewodu pokarmowego [8]. 

fluoroskopowego wprowadzano prowadnik do dalszych komór 
zbiornika. Kanały pomiędzy przestrzeniami martwiczymi posze-
rzano balonem wysokociśnieniowym 8–15 mm pod kontrolą flu-
oroskopii (ryc. 9a-b). Po tej procedurze przez kanały wprowadza-
no kolejny dren nosowy 7 Fr lub endoprotezy „double pigtail” 7 Fr, 
których końce dalsze pozostawiano w świetle martwicy (ryc. 9c).

W związku z utrzymującą się sporą ilością elementów tkankowych 
w świetle zbiornika, po 18 dniach czynnego drenażu przezścien-
nego podjęto decyzję o wykonaniu endoskopowej nekrozektomii 
pod kontrolą obrazu fluoroskopowego (ryc. 10 a-c). Koszykiem 
Dormia, pod kontrolą obrazu fluoroskopowego, przez przeto-
kę w ścianie żołądka usuwano z jamy zbiornika martwicy liczne 
fragmenty tkanek martwiczych (ryc. 10 d). Zabieg endoskopowej 
nekrozektomii wykonany był dziewięciokrotnie, co trzeci dzień. 

Po 50 dniach czynnego drenażu przezściennego (w 86. dobie ho-
spitalizacji), obserwując w kolejnych badaniach TK jamy brzusznej 
ustąpienie objawów klinicznych oraz stopniową regresję zbiorni-
ków martwicy ograniczonej trzustki, zdecydowano o usunięciu 
drenów nosowych, pozostawiając protezy przezścienne, które 
miały na celu utrzymanie drożności stomii i zapobiegnięcie na-
wrotowi zbiornika. Pacjenta w stanie ogólnym dobrym wypisa-
no do domu.

Podczas kolejnej hospitalizacji, po sześciu miesiącach od zakończe-
nia drenażu czynnego, w kontrolnym badaniu TK jamy brzusznej 
z kontrastem (ryc. 11) stwierdzono całkowitą regresję zbiornika. 
Podczas zabiegu endoskopowego usunięto protezy przyścienne. 
W polu trzustkowym nie stwierdzono obecności protezy trzust-
kowej wprowadzonej przezbrodawkowo (samoistna dyslokacja). 
Podany przez brodawkę dwunastniczą większą kontrast wypełnił 
jedynie przewód trzustkowy główny w głowie trzustki. Pomimo 
rozcieńczenia kontrastu solą fizjologiczną nie obserwowano jego 
zaciekania do dalszej części przewodu trzustkowego głównego w 
trzonie i ogonie trzustki, ani poza przewód trzustkowy (stwier-
dzone wcześniej całkowite uszkodzenie przewodu trzustkowego 
uległo zamknięciu). Nowej endoprotezy nie wprowadzono. 

Fig. 11.  Kontrolne badanie TK jamy brzusznej z kontrastem wykonane po 6 
miesiącach od zakończenia czynnego drenażu endoskopowego. W badaniu TK 
stwierdzono całkowitą regresję zbiornika martwicy ograniczonej trzustki. Nie 
stwierdzono również nawrotu przestrzeni martwiczych.
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łych metod leczenia małoinwazyjnego martwicy trzustki. U coraz 
większej grupy chorych martwicą trzustki endoterapia może sta-
nowić jedyną metodę leczenia. Wybór drogi dostępu do martwi-
cy ograniczonej trzustki powinien zależeć od rozprzestrzenia się 
martwicy oraz od doświadczenia ośrodka [4, 5, 6]. 

Przedstawiona ewolucja technik endoskopowych znacząco zwięk-
szyła skuteczność drenażu przezściennego. Obecnie endoskopo-
wy drenaż przezścienny jest rozpowszechnioną i szeroko stoso-
waną metodą leczenia chorych z martwicą ograniczoną trzustki 
[4, 5, 6]. Leczenie endoskopowe stanowi alternatywę dla pozosta-
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